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 رسائل ضياء الدين بن األثيردراسة في مخطوطات 
 
 

 د. علي حسين علي                                                                           
 مدرس                                                                                  

 كلية التربية –جامعة كركوك                                                                      
 

 
 الملخص

 
تجدر اإلشارة إلى القول أن ما تم نشره حتى الٌوم من رسائٍل ألبن األثٌر هو لٌس كل ما هو 
معروف انه محفوظ فً مكتبات العالم المعروفة الٌوم . و هذا ٌعنً أن الرسائل غٌر منتظمة فً تنضٌدها 

المجامٌع المعروفة وان بعض المجامٌع تحتوي رسائل غٌر موجودة فً المجامٌع األخرى بٌنما فً 
بعضها موجود فٌها ، واغلب الظن ان تتابع الرسائل كما هً فً المخطوطات ، جاء اعتباطٌاً منتقى دون 

هً توحً ان تزمٌن أو تمٌٌز مكانً لمنشئ كتابتها ومعنى هذا انها ربما تواردت بتداعً الذاكرة ، و
ضٌاء الدٌن بن االثٌر جمعها ونقلها بمجرد جمع اوراق الرسائل الى بعضها دو ن منهج . ومن هنا فأن 

( مع تحدٌد Cronologicalاألمر ٌتطلب جهدا إضافٌا لغرض ترتٌب الرسائل زمنٌا كرونولوجٌاً )
ضمن دراسة خاصة أو  مواضعها من المجامٌع المخطوطة المعروفة ، والبد أن ٌتم ذلك الترتٌب إما

األفضل ضمن تحقٌق جدٌد ٌجمع مخطوطات الرسائل بشكل دقٌق منسجم فً أدائه . ومثل هذا االمر من 
حٌث دراسته تكتنفه التعقٌدات الكبٌرة ولكن غاٌة فً القٌمة عندما نحاول ان نصل الغاٌة فً اعداد تارٌخ 

 متكامل للفترة . 
ٌتمكن من اعادة صٌاغتها واستخراج ثمٌنها أو وفً العصر الحدٌث تستدعً الرسائل من 

االشارة الٌها وتمثل ذلك فً دراسات االستاذ انٌس المقدسً مشٌراً الى جانٍب من القٌمة التارٌخٌة التً 
لتبٌان قٌمة واهمٌة الرسائل ، وبالتالً ٌمكن  نأتت على ذكرها الرسائل ، ثم من تاله من الباحثٌن العراقٌٌ

فً عصوره الوسطى ، مضٌئة لجوانب هامة من العصرٌن  خائرة من دوائر التارٌان تكون قد مثلت د
 االتابكً واألٌوبً      

 

 المقدمة : 
 

ٌهتم البحث بدراسة مخطوطات الرسائل التً كتبها ادٌب وبالغً بالدرجة االولى وسٌاسً ضعه
بٌٍل به بوصفِه مثقفاً راغباً فً ورجل دولة بالدرجة الثانٌة ، كونه ٌمتلك ثقافة واسعة أهلتُه للبحث عن س

الوصول الى مراكز فً حاشٌة هذا أو ذاك من االمراء فً الموصل علُّه ٌحضى ببعض أهتمامهم ، 
وبالفعل تم له ما أراد وتدرج حتى تمكن من االتصال بعمٌد البٌت األٌـــوبً ) السلطان صالح الدٌن ( 

حٌة ثم استقر كاتباً ووزٌراً ألبنه الملك االفضل فً ودخل ضمن كادر االدارة الكتابً فً الدولة الصال
دمشق ، وابن االثٌر معروف من حٌث انتسابه الى اسرة ابن االثٌر العربٌة الشٌبانٌة التً سكنت الموصل 
واطرافها ولعبت دوراً فً نهاٌة القرن السادس وبداٌة القرن السابع الهجرٌٌن / الثانً والثالث عشر 

 بعض االتابكٌات او االمارات فً الموصل ودمشق وحلب.الدارة فً المٌالدٌٌن ، ضمن ا



 مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                                                    للدراسات اإلنسانية    

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد  1:  العدد 79

ا فاً إطارهاا التاارٌخً الرسائل لم تدرس من حٌث قٌمتهاا التارٌخٌاة وجارت محااوالت غٌار متكاملاة لاو
لمرة او مرتٌن ، ونعتقد انها تتضمن قٌمة تارٌخٌة كبٌرة جداً بحاجة إلى ان ُتستخلص وتعتصر مان ثناٌاا 

 نشائٌة المطولة كونها تمتلك قٌمة تارٌخٌة كبٌرة . نص الرسائل اإل

ومن الالفت للنظر ان الدراسات النقدٌة الدقٌقة للتارٌخ والحضارة العربٌة اإلسالمٌة قد استهل البحث فٌها 
المستشرقون وموضوع دراستنا الٌشذ عن هذا السٌاق حٌث ان اول مان اهاتم بالقٌماة التارٌخٌاة للرساائل 

 .C( وانتهااًء بكلاود كااهن )  D. S. Margoliouthضااً بادءاً مان ماارجولٌوث ) هام المستشارقون اٌ

Cahen مثل  ايل ا المقد لل اللاو  لرا  دبا لة هعل   لا   ( ثم ثنى بعاض البااحثٌن العارب الجٌادٌن
بالنسبة لقٌمة دراستها للفترة االٌوبٌة ثانٌاً ، وذلك مان خاالل تحقٌاق نصاوص الب رئ  هشك  عرم ااالً ثم 

وصوال الى استكمال دراستها، ومع كل ذلك تبقى الجهود ابتدائٌة ومقدمات مشارٌع اكبار وأوساع بعضها 
 خدمة لتراثنا العربً االسالمً .

ٌُساتخلص منهاا  هنالك تزداد الحاجة ٌوماً بعاد ٌاوم الاى دراساة الرساائل دراساة موضاوعٌة تأوٌلٌاة دقٌقاة 
ة من الزمن، وهً القرن السادس وبداٌة القارن الساابع زبدتها التارٌخٌة نظراً لما علٌه دراسات هذه الحقب

الهجرٌٌن / الثانً والثالث عشر المٌالدٌٌن فً اقلٌم الجزٌرة الفراتٌة وبالد الشام من حاجة الى التفاصاٌل 
 مما توفرت لها كثرة التفاصٌل التارٌخٌة االصٌلة. -فً نظرنا  -الصغٌرة رغم انها اكثر الفترات 

 

 مخطاطرت الب رئ 
 

سنتناول فٌما ٌلً الحدٌث عن نسخ مخطوطات الرسائل التً تركهاا ضاٌاء الادٌن بان األثٌار والتاً مثلات 
مجموعة من الكتابات التً كان قد أنشأها ابن األثٌر فً حٌاته األدبٌة واإلدارٌة فً الموصل وباالد الشاام 

جاااءت عاان بعااض مصااادره أو توصااٌفاُ لذاتااه أو أنهااا  هوأعااالً الجزٌاارة ، تعبٌااراً عاان رغبااات مخدومٌاا
 الخاصة .

رساائل رسامٌة موجهاة مان ا ماابن االثٌر ،  جمٌع الرسائل فً األصل كتبت بقلم ضٌاء الدٌن             
بعض السالطٌن أو الملوك أو األمراء فً المنطقة لمناسبات عدة ، إو رسائل اجتماعٌة واخوانٌاة ألعٌاان 

 .(1)فنً نثري أدبً رفٌع من إنشاءهوشخوص عصره متناولة ألغراض شتى أو هً نتاج 
 

 اله ث عن ب رئ  اهن األث ب فل الدبا رت المعرصبة  )أ( 
ال ٌعرف حصاراً عادد الرساائل التاً أنتجهاا ابان األثٌار وال عادد األجازاء أو المجلادات التاً              

/  ه 681)ت  (2)خلكان مجامٌع وفقاً لتقسٌماته هو ، سوى ما أشار إلٌه ابنبوصفها إحتوتها بٌن طٌاتها 
فً مجلاد واحاد "  هم ( من أن لضٌاء الدٌن بن األثٌر " دٌوان ترسل فً عدة مجلدات والمختار من1282

. وهنا ٌنشأ سؤال : إلى أٌن آل الزمان بتلك المجلدات وكم وصل إلٌنا منها محفوظاً فً المكتبات الشهٌرة 
 أو الخاصة ؟ 

ال ٌمكننا تحدٌد عددها وال معرفة عدد المجلدات التً احتوتها أصاالً ،  رسائل ابن األثٌر التً أنتجها قلمه
قبل أن تنسخ من قبل عدٍد من النساخ حالها حال أي مخطوط عربً آخر. ولم نعرف منذ زمن ابن خلكان 
وحتى نهاٌة القرن التاسع عشر المٌالدي من تحادث بالتفصاٌل وتنااول بالادرس تلاك الرساائل وال تطارق 

 .(3)تها ونسخهااطوخطإلى م
شااهد أٌااة دراسااة نإلااى قبٌاال أن ٌساادل الزمااان سااتاره علااى القاارن التاسااع عشاار المااٌالدي ، لاام و ، وهكااذا

مستفٌضة تعرفنا بالرسائل ومخطوطهاا ، ونساخ المخطاوط حتاى قاام المستشارق اإلنكلٌازي ماارجولٌوث 
عماااال ماااؤتمر باإلشاااارة إلٌهاااا فاااً بحاااث ألقااااه ضااامن أ (م 1141-1858/   ه 1225-1351)  (4)

م ( معتمااداً فٌااه علااى مخطااوط حااوى بعااض تلااك 1816/  ه 1314دن ساانة )ٌااالمستشاارقٌن العاشاار فااً ل
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م إال ضاا( والتااً ال ت  pococke 322م )ـت رقااـ( تحاا Bodleian) (5)الرسااائل فااً مكتبااة البودلٌااان 
 .( 6)الرسائل التً أصدرها أو كتبها ضٌاء الدٌن بن األثٌر فً سنوات حٌاته األخٌرة 

مع هذا  ، (2)ولم ٌحدد عدد الرسائل التً احتوتها مجلدة المخطوطة ،جولٌوث لم ٌعرف سواها رإال أن ما
برزت قٌمة كتابات ابن األثٌر بوصافها مصادراً تارٌخٌااً هامااً عان طبٌعاة عصاره ، ومثلات دعاوة للتنباه 

 ما ٌمكن أن توجد. حٌثوااللتفات لنسخ مخطوطات الرسائل األخرى 
م ( إلحادى نساخ المخطاوط بعناوان " 1131/  ه 1358م األساتاذ حبٌاب زٌاات دراساة سانة ) وبعدها قد  

دفائن الخزائن : الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن بن األثٌر"، استعرض فٌهاا جمٌاع عنااوٌن 
 .(8)( رسالة مع تعلٌقات وافٌة لبعض الرسائل55رسائل المخطوطة وعددها )
،   2TAحاوزة خزاناة مخطوطاات الجامعاة األمرٌكٌاة ببٌاروت تحات رقام ) وهاذه النساخة المخطوطاة ب

76D62  ،892 MS   ( تحتاوى علاى ، )ساطراً وتاارة 15( صافحة ، وفاً كال صافحة تاارة ) 231 )
( سطراً . وفً طٌاتها مواضع ممحاة وألفاظ غاب رسمها بفعل تقادم الازمن ، وفاً الورقاة األخٌارة 14)

جزء الثانً من ترسل المولى الصاحب ضٌاء الدٌن رحمه هللا ، بتاارٌخ غارة تم ال:  كتابة فً ظهرها هً
 .( 1)م(1258/  ه 656)  صفر من سنة
فإنه قد نبه إلى أهمٌة مخطوط الرساائل هاذا، لقرباه مان  ، إسهامات الزٌات أعاله الى جانبو             

هاذه  اداً ( سانة تقرٌبااً ، عا11) بألثٌار حٌاة المؤلف ، فقد نسخ بعد وفاة المؤلف األصلً ضٌاء الدٌن بان ا
الرساااائل أصاااول ساااجالت التاااارٌخ وداعٌااااً ألن ٌعاااول علٌهاااا فاااً الدراساااة للفتااارة ونقااادها ومعارضاااتها 

 .(11)واستطالع األحوال التً قّصر المؤرخون فً وصفها أو غضوا الطرف عن ذكرها
 سااااااااة وفضااااااااالً عاااااااان إسااااااااهامات مااااااااارجولٌوث وحبٌااااااااب زٌااااااااات السااااااااابقة ، جاااااااااءت درا    

  ( 11)أعاادها المستشاارق الفرنسااً كلااود كاااهن اً تارٌخٌاا اً مصاادربوصاافها أخاارى فصاالت قٌمااة الرسااائل 
قائمة برساائل ونصاوص لوثاائق رسامٌة" المنشاور  - عمله الممٌز " مراسالت ضٌاء الدٌن بن األثٌر فً

 باللغاااااااااااااة الفرنساااااااااااااٌة فاااااااااااااً مجلاااااااااااااة مدرساااااااااااااة الدراساااااااااااااات الشااااااااااااارقٌة واإلفرٌقٌاااااااااااااة
(Bulletin of the School of Oriental and African Studies) ه 1322) بجامعاة لنادن سانة  /

. هذه الدراساة مثلات القاعادة التاً انطلاق منهاا مان أراد معالجاة وإباراز قٌماة كتاباات ابان ( 12)(1152
 األثٌر بوصفها مصدراً تارٌخٌاً هاماً عن مرحلة الحروب الصلٌبٌة . 

راسة فً طٌاتها حدٌثها عن نسخ المخطوطات الخاصة بالرسائل ومن أحسن ما قدمته هذه الد             
مبٌنة ألهمٌتها وأماكن وجودها ، فضالً عن اإلشارة إلى تزمٌن األحداث التً عالجتها تلاك المخطوطاات 

 من حٌاة المؤلف . وهذه المخطوطات هً :
ساائل الحقباة األخٌارة ( أشار إلى المخطوطة السابقة، أي مخطوطة مكتباة البودلٌاان، والتاً احتاوت ر1)

 .( 13)من حٌاة المؤلف
" والتً لم ٌتوفر لكاهن فرصاة اإلطاالع   Top-Kapu 2630( مخطوطة طوبقو سراي تحت رقم " 2)

 .( 14)علٌها ومن ثم دراستها
 .Ahlwardt Berlin"(15) 8629( قطعة أخرى " مجموعة رسائل " فً برلٌن تحت رقم "3)
ة من حٌاة المؤلاف ، كانات قاد اقتنٌات مان قبال مدرساة الدراساات ( مخطوطة أخرى تخص فترة الحق4)

" بلنادن، وهاً محتاواة ماع   School of Oriental and African Studiesالشارقٌة واألفرٌقٌاة " 
 .( 16)مخطوطة أخرى فً مجلد واحد

( رسااالة ، تتعلااق بالحقبااة المتقدمااة ماان حٌاااة ضااٌاء الاادٌن 215ة أخاارى ، تحتااوي علااى )طااوخط( م5)
من مجماااوع شاااامل ضااا. هاااذه المخطوطاااة  (12)م ( تقرٌبااااً 1214/  ه 611لشخصاااٌة حتاااى عاااام )ا

 لمخطوطات ترجع إلى القرن الحادي عشر وحتى الخامس عشر المٌالدي فً المكتبة الوطنٌة ببارٌس .
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والجدٌر بالذكر ، أن هذه المخطوطة تعود لشاخص عراقاً ) ؟ ( كاان قاد وضاعها لفتارة قصاٌرة  
لذلك لم ٌتح لكاهن من الوقت أكثر مما ٌسامح  )!( المكتبة الوطنٌة ببارٌس ثم عاد فاستردها جداً فً عهدة

 .(18)ق دراسته لهاابتسجٌل عناوٌن الرسائل ، األمر الذي أع
هااا ، ألن الكثٌاار منهااا لاام ٌااتم لونبااه كاااهن إلااى صااعوبة إمكانٌااة اجتماااع رسااائل اباان األثٌاار بمجم 
إلى إمكانٌة الوقوف على صورة شاملة لحٌاة ابان األثٌار إذا ماا  -ت ذاتهفً الوق-، لكنه أشار ( 11)حفظه

أمكن الجمع بٌن مخطوطة بارٌس الخاصة بحٌاة المؤلف المتقدمة ، مع المخطوطتٌن فً إنكلترا )جامعتً 
 ( .21)سالت ابن األثٌراللجزء اآلخر واألخٌر لمر تٌنلندن واكسفورد( المتضمن

خالصة لعدد معٌن من الرسائل، مشٌراً إلى أحداث تارٌخٌة بارزة من  إعطائههذا إلى جانب              
لتقالٌااد بقلاام اباان األثٌاار جاااء األول  –باللغااة العربٌااة  –كمااا استشااهد بأربعااة نماااذج ( ، 21)حٌاااة المؤلااف

 .( 22)ٍل "ابعنوان " تقلٌد كتبه باسم  و
إلٌه كلود كاهن لم نعثار علٌاه ضامن ماا تام نشاره ، والغرٌب أن هذا التقلٌد بالذات الذي أشار              

ولٌس متضمناً فً أي من مجامٌع رسائل ابن األثٌر التً تم نشرها الحقاً ، مما ٌعنً وال نرٌد أن نساتبق 
الحدٌث أن ما تم نشره حتى الٌوم من رسائل البان األثٌار هاو لاٌس كال ماا هاو معاروف أناه محفاوظ فاً 

 . مكتبات العالم المعروفة الٌوم
ة اكسفورد قد اشتركت برسائل ضمن المجموع المتوفر لدٌنا فً طوخطبعبارة أخرى ، فإن م              
 برسائل ال ٌتوفر وجودها فً المجموع أعاله . تحٌن انفرد

 ه 1321ومن ثم ظهرت نشرة لنسخة مخطوطة من المخطوطات بتحقٌق المقدسً فً سنة )              
أخرى مان مجاامٌع المخطوطاات حققهاا  مخطوطةلنسخة  ناجً اءت نشرة هاللها جدم ( ، وبع1151/ 

ناوري القٌساً لنساخة مخطوطاة ثالثاة و  ناجً م ( ، وأخٌراً جاءت نشرة هالل1182/  ه 1413سنة ) 
م ( ، والتاً ساوف نتحادث عنهاا بالتفصاٌل فاً 1182/  ه 1413من مخطوطات الرسائل حققت سانة ) 

 الصفحات التالٌة .
بعااد  –ماان أوائاال  اً لٌكااون واحااد( 23)بعااد ذلااك ، انتظاارت رسااائل اباان األثٌاار جهااود لٌااونز              

من سخرها ووضعها فً صاٌاغته لساٌرة صاالح الادٌن  -م ( 1165هـ /1385)المقدسً فً دراسته سنة
والاذي كاان بمقادوره أن  م(1182 هاـ/1413) فاً سانة( 25) ، التاً أنتجهاا ماع زمٌال لاه( 24)األٌوبً

ٌن بجالء طبٌعة الدور الذي لعبته الرسائل فً عرضها لبعض األحداث الهاماة ، أماا بالنسابة ألهمٌتهاا ٌتب
الت العد دة التل تبكهر اهن األث ب اهرلتلرلل بوصفها مصدراً تارٌخٌاً فقد أبدى لٌونز اهتمامه لهذه المراس

 .(62)جرء ا تخدامه المتكبب لهر فل ثير ر كترهه
)اساطنبول( ذات  ًآنف الاذكر فٌماا ٌتعلاق بالرساائل علاى " مخطوطاة ناور عثماانه أعتمد ل ايز فل كتره

( ترٌناا باأن المؤلاف غاادر الموصال لكاً Biographyوالتاً فٌهاا تفاصاٌل ساٌرٌه ذاتٌاة )  3745الارقم
 ( .22)ٌلتحق بخدمة األفضل" 

ن صالح الدٌن ، أٌة إشارة مع العلم بأنه لٌس فً كالم لٌونز وال فً متن مقدمته التً اعتمدها فً كتابه ع
وال ٌبادو أن لٌاونز ( . 28)إلى كون المخطوطة التً تحمل هذا الرقم هً رسائل لضاٌاء الادٌن بان األثٌار

لك الٌه كما نقلناه أعاله من أن هناٌربط تلك الرسائل بضٌاء الدٌن بأي شكل من األشكال باستثناء ما أشار 
 موصل لاللتحاق بالملك األفضل . تفاصٌل فً الرسائل توضح أن مؤلفها غادر ال

لٌونز هنا ال ٌجزم إطالقاً وال ٌرٌد التورط باالجزم مان أن الرساائل البان األثٌار ، ولام ٌصارح باألساباب 
عاة الشاكوك التاً فاً ٌالتً أعاقته عن ذلك ، وٌكتفً بهذه اإلشارة التً ذكرناها . ونحان نتسااءل عان طب

 ه الحسم فً نسبة الرسائل البن األثٌر ؟ قٌة أو تجاانفس لٌونز وماهٌتها تجاه مصد
وٌبدو أن نسبة المخطوطة إلى ضٌاء الدٌن بن األثٌر جاء نتٌجة اجتهااد  بحثاً موفاق قاام باه              

ورد فااً مقاادمتهم للتحقٌااق "  فقاادمحققااا الرسااائل السااٌد هااالل ناااجً والاادكتور نااوري حمااودي القٌسااً 
ن تاارٌخ عام أول مارة . غفال مان أسامها وأسام مؤلفهاا ، وغفال مخطوطة هذه الرسائل التً ننشرها الٌاو
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ه رقماان، رقام قادٌم ٌاول وعلبة فً مكتبة نور عثمانٌة باساطنحفوظنسخها وأسم ناسخها . اصلها الفرٌد م
ولتمرسنا بأسلوب ضٌاء الدٌن بن األثٌر فاً رساائله ، فقاد جزمناا …  3224ورقم جدٌد هو  3245هو 

مان  –غٌار أن هاذا الجازم كاان  –رغم خلاّو المخطاوط مان أسام مصانفه  –منها فً القراءة األولى بأنها 
ال  (،31) ( نقاط منطقٌة قوٌة4وقد قدم المحققان أدلتهم فً )( 21)بحاجة إلى اإلثبات"  –الناحٌة العلمٌة 

 .(31)تدع مجاالً للشك بأن الرسائل هً لضٌاء الدٌن بن األثٌر
للحالة التً عاشها صالح الدٌن وهو ٌدٌر  اً ترتٌبها ، تعطً توصٌف توظٌف الرسائل وطرٌقة              

فاً حطاٌن فاً كتااب البشاارة   عملٌة الجهاد مع االفرنج، هذا التوظٌف توفر على ثالث محطات هً  )أ(
. )ب( مع بداٌة حصار عكا اذ الخطر الصلٌبً الجاثم واضاح للعٌاان ، لكان صاالح (32)للخلٌفة العباسً
المرحلة األخٌرة وهً التً لام ٌعاد فٌهاا صاالح الادٌن قاادراً  . )ج((33)ك التفاؤل لتطوٌقهالدٌن كان ٌمتل

على إخفاء حالة الٌأس والضعف التً كان علٌها وٌظهر استنجاده الكبٌر والتماسه لدٌوان الخالفة ، وهً 
 .(34)مرحلة قبٌل سقوط عكا

 
 يشب المخطاطرت ات ق قهر  )ب(

األولااى التااً تناولاات مخطوطااات رسااائل ضااٌاء الاادٌن باان األثٌاار بالاادرس  كااان للدراسااات             
لتناولهاا باالتحقٌق والنقاد  اً واإلشهار قٌمتها فً أن وجهت أو وضعت االهتمام بتلاك الرساائل ووفارت جاو

والدرس. ثم كانت بعد ذلك محاوالت جٌادة لنشار ماا ٌمكان نشاره مان مخطوطاات تلاك الرساائل بقادر ماا 
 ببلوغرافٌة عن وجود الرسائل وأماكنها. توفر من معلومات

ر التً سنأتً على ذكرها الحقاً ، فضالً عن توفٌرها ما ٌمكان تاوفٌره شوقد أسهمت جهود الن             
علاى فً حٌثٌاتها وهاً م بعض اآلراء والتحلٌالت ٌقدت ًمن نصوص هذه الرسائل للمطالعة والدرس ، ف

لاادرس المتعلااق برسااائل اباان األثٌاار ومااا تتضاامنه ماان دالالت علااى قلتهااا مفٌاادة لالسااتطراد فااً البحااث وا
ٌخً المختلفة لعصر ضٌاء الدٌن بن األثٌر. وٌمكن عرض محاوالت النشر للرسائل رمستوٌات الفعل التا
  -تلك بالشكل التالً :

 
  ( يشبة المقد ل1)

ائل األسااتاذ أنااٌس كااان ماان أوائاال ماان أهااتم وشاامر لتحقٌااق مااا تااوفر ماان مخطوطااات الرساا            
 ، ضمن جهود ثمٌنة له فً أحٌاء التراث العربً اإلسالمً.(35)المقدسً

ال نعلم بالتحدٌد بداٌة اهتمامه بدراسة الرسائل، لكنه أعرب فً مناسبات عن إعجابه بما لهذا               
تاارة لٌساات بالقلٌلااة لرسااائل بفل. وماان دون شااك أنااه باادأ بدراسااته (36)الكتاااب ماان مقاادرة بٌانٌااة وإنشااائٌة

عان متابعاة للدراساات الساابقة التاً سابق وتحادثنا محاوالً نشرها خدمة لؤلدب والتارٌخ ، ولعل ذلك نجم 
عنها والتً صدرت فً نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن رغام أناه لام ٌشار إلاى أي منهاا 

 ارجولٌوث وكلود كاهن .مفً هوامشه نظٌر دراسة 
وقد صّرح باهتمامه بالرسائل عندما طلع على الباحثٌن والدارسٌن بمناقشة للموضوع فً              

محتوى  م ( بٌن فٌه1156/  ه 1326اللغة العربٌة بدمشق سنة )  مجمع تقرٌر نشره فً مجلة
بالجزء الثانً من رسائل ابن األثٌر "  افً مكتبة الجامعة األمرٌكٌة ببٌروت وصفه ةصفات مخطوطاومو
 .(32)م (1258/  ه 656من الرسائل تم نسخها فً مجلد ٌعود تارٌخه لسنة )  ةمجموع ًوه "

إلى  ىوخالل عمله ، ما بٌن بدء اهتمامه بالرسائل وإصداره لشًء منها محققاً للجمهور، سع             
ة أخرى من أٌة مجموع ثٌن العرب بهذا الشأن فً العثور على نسخة ثانٌة، أوحأن ٌحصل على عون البا

طات والمطبوعات المتوفرة أو ما ٌتوفر من مخطوطات فً والرسائل فٌما هو موجود من فهارس المخط
 مجامٌع خاصة .



 مجـــلة جـــامعــــة كــركوك                                                    للدراسات اإلنسانية    

  

 2002الرابعة / السنة  4 : / المجلد  1:  العدد 011

ومهما ٌكن من أمر ، ٌبدو أن المقدسً لم ٌحصل على إجابة شافٌة لطلبه ، ولم ترد إلٌه              
، ( 38)قق المعروف األستاذ صالح الدٌن المنجد بل المحقمعلومات مفٌدة بالشأن المذكور أعاله . إال من 

لٌه بوجود نسخة لمجموعة من الرسائل فً مكتبة أحمد الثالث فً أسطنبول كتبت سنة ) عالذي أشار 
م ( وأخبره بأن هنالك صورة بالماٌكروفلم من تلك النسخة فً القاهرة ، وٌبدو أنه أرسل 1252/  ه 655

 . ( 31)ً الذي سٌعتمد علٌها للنشر الحقاً نسخة الماٌكروفلم تلك إلى المقدس
وقد تمكن المقدسً من الحصول على صورة من مخطوطة ) اسطنبول ( ، التً هً              

مجموعة كبٌرة من الرسائل بعنوان " ترسل المولى الوزٌر الصدر الكبٌر الصاحب اإلمام العالم الفاضل 
محمد بن عبد الكرٌم بن األثٌر الجزري " ، وفً خاتمة  الكامل ٌتٌم دهره وفرٌد عصره ضٌاء الدٌن بن

… هذه النسخة ورد " نجزت رسائل الوزٌر األوحد العالم الفاضل ضٌاء الدٌن المعروف بابن األثٌر 
 .( 41)م 1252وتمت فً سحر ٌوم السبت الخامس من رمضان المبارك سنة خمس وخمسٌن وستمائة " 

للجمهور )  هاسنوات األربع ما بٌن بداٌة اهتمامه بالرسائل ثم نشرقام المقدسً خالل ال             
مخطوطة الجامعة األمرٌكٌة المرموز لها  [م ( بدراسة المخطوطتٌن 1151-1156/  ه 1326-1321

ومخطوطة مكتبة أحمد الثالث السالفة الذكر المرموز إلٌها بمخطوطة ( 41)فً بحثنا بمخطوطة )بٌروت( 
بالدرجة األولى أن ٌحدد األجزاء أو أي جزء  الً رنتهما والمقابلة بٌن نصٌهما محاوومقا ]) اسطنبول ( 

تمثلها كل مخطوطة وإذا ما كان بٌنهما تشابه أو تكرار فً الرسائل ومدى صلة الواحدة باألخرى وما إذا 
 كانا بقلم واحد أو أكثر .

مكن الجزم بأنها هً الجزء األول من وخلص من ذلك كله إلى أن مخطوطة ) اسطنبول ( ال ٌ             
التً سبق أن أشار ابن خلكان أنها فً مجلدات اذ أنه كما علمنا أن نسخة ) بٌروت ( ( 42)مجموع رسائله 

ٌستا لٌوجد زعم بشكل نٍص على غالف المجموع أنها الجزء الثانً، وقد تأكد للمقدسً أن المخطوطتٌن 
 حٌثنة واحدة فإن لٌس بالضرورة أن إحداهما تتم األخرى من ا سمبقلم واحد ورغم أن الفرق بٌن نسخه

 وبالتالً فهما لٌس من نتائج قلم  واحد أو قصبة واحدة .( 43)التسلسل أو الترتٌب 
ولكن دونما شك أن كل واحدة منها تختلف فً رسائلها عن األخرى وإن كان المقدسً قد              

المخطوطتٌن وخلص إلى استنتاج بعد أن رفض إمكانٌة أن  زعم بوجود تكرار فً بعض الرسائل بٌن
تكون مخطوطة )اسطنبول( هً الجزء األول ، وإن تتمتها مخطوطة )بٌروت( وبناًء على ظنه بتكرار 

ض الرسائل أن مخطوطة )اسطنبول( من المحتمل أن تكون هً المجلد المختار من مجمل مجلدات عب
 .( 44)ر إلى ذلك ابن خلكانرسائل ضٌاء الدٌن بن األثٌر كما أشا
سرعان ما ٌبرز عمل الباحث العراقً هالل ناجً فٌما بعد سنة ) اذ ولكن هذه الفرضٌة تسقط 

م ( والذي أكد أن أي تكرار فً الرسائل بٌن المخطوطتٌن غٌر موجود إطالقاً وأن ما 1182/  ه 1413
ار إلٌها المقدسً وهً شقطة الهامة التً أ، ولكن تبقى الن( 45)ذهب إلٌه المقدسً غٌر دقٌق وال وجود له

هً الجزء األول لنسخة ) بٌروت ( الجزء  أن اختالف الخط ال ٌتٌح تروٌج احتمال أن نسخة )اسطنبول(
 الثانً .

إال أن المقدسً الذي كنا نتوقع منه أن ٌحقق لنا رسائل مخطوطة مكتبة الجامعة األمرٌكٌة التً 
م ( 1156/  ه 1326ة المجمع العلمً العربً بدمشق فً تموز سنة ) كان قد عرضها لنا ٌوماً فً مجل

. وتعهدها فً التحقٌق معتمداً على (46)2631ة مكتبة أحمد الثالث ذات الرقم خطوطنجد أنه عافها إلى م
ع المجمع ج( رسالة، مكتوبة بخط نسخً جٌد وقد ش161النسخة الواحدة المهمة التً احتوت على )

 م ( .1151/  ه 1321ى نشرها وتعهد بقسم كبٌر من نفقات طبعها سنة ) العلمً العراقً عل
ومما تجدر اإلشارة إلٌه ، أن التحقٌق صاحبته العدٌد من الصعوبات والعقبات ، منها أن عناوٌن  

سقطت العبارات  حٌثوبعض منها ٌبدأ من  (48)، وبعضها مقطوع( 42)بعض الرسائل غٌر مذكور
. كما أن المحقق لم ٌستطع قراءة بعض الكلمات واإلشارات الغامضة ( 41)جمهاالساقطة التً ال نعلم ح

وهو أمر بحاجة إلى إعادة النظر . وحاول المقدسً أن ٌوضح بعض األماكن (51)لصعوبة تشوبها 
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فضالً عن أن له تصوٌبات محدودة على ( 52)ض الشخصٌات الغامضة ـوٌعرف بع (51) الجغرافٌة
فً  تفإنه لم ٌبذل جهده فً محاولة ترتٌب الرسائل زمنٌاً وتركها كما ورد . ومع ذلك( 52)الناسخ

 المجموع، وال نعلم كم هً مرتبة زمنٌاً حسب صدورها عن قلم ابن األثٌر ؟
 1321ماً لعمل المقدسً ومصداقٌته أنه بعد صدور الطبعة األولى فً بٌروت سنة ) ٌوٌكفً تقٌ 

فً كلمة له ألقاها فً مجلة معهد  (54) ح الدٌن المنجدأشار األستاذ المحقق صال م(1151/  ه
 المخطوطات العربٌة، أن عمل المقدسً" دقٌق وجدٌر بكل تقدٌر".

م ( فً بحث جدٌد ، 1165/  ه 1385وفٌما بعد عاد المقدسً للحدٌث عن الرسائل سنة )  
. ونوه إلى (55)لسابقة لهاوأشار إلى أن ما نشر وعرف لٌس كل الرسائل معتمداً على دراسة كلود كاهن ا

( 56)فً إعداد دراسته عن الدولة األٌوبٌة  ااطالعه على مخطوطة ) بٌروت ( معتمداً على بعض رسائله

 انتهى . حٌثوكأنه ٌومئ إلى الباحثٌن للبدء من ، 

 
 ( يشبة  ال  يرجل6)

 
هناك  قبل الحدٌث عن نشرة هالل ناجً لمخطوطة من مخطوطات الرسائل ، ٌجب القول أن 

بعض الدراسات قد أشارت إلى هذه المخطوطة موضوعة النشر ونبهت إلى أهمٌتها وإن لم ٌلوح المحقق 
م( ، من تقدٌم 1131/  ه 1358سنة ) (52)بذلك . أولى هذه الدراسات جاءت بقلم األستاذ حبٌب زٌات 

جمٌع الرسائل  للمخطوطة وإعطاء مواصفاتها والتعرٌف بمكان وجودها ، فضالً عن عرضه لعناوٌن
 التً تضمنتها .

بعد ذلك جاءت ثالث إشارات إلى نفس المخطوطة من قبل أنٌس المقدسً ، األولى منها سنة )  
م ( عندما قدم هو اآلخر عرضه لمواصفات المخطوطة، بل أعرب عن نٌته فً 1156/  ه 1326

واإللتفاتة الثانٌة له . (58)ل (تحقٌقها وذلك قبل أن ٌعدل عن الفكرة وٌباشر فً تحقٌق مخطوطة )اسطنبو
جاءت إشارته األخٌرة  فً حٌن (51)م(1151/ه 1321فً مقدمة تحقٌقه لمخطوطة ) اسطنبول ( سنة )

 .( 61)م ( عند اعتماده على بعض رسائلها فً إعداد دراسته عن الدولة األٌوبٌة1165/  ه1385سنة ) 
 بٌروت ، تحت رقم أصلها محفوظ فً مكتبة ٌافث بالجامعة األمرٌكٌة فً 

(MS 89. 2.76 D62 TA( عدد أوراقها )صفحة231( ورقة توفرت على )115 ) (61) متوسطة ،
الحجم من الورق السمٌك الضارب إلى الصفرة وهً مكتوبة بالحبر األسود بخط نسخً جٌد وٌفصل 

( سطراً 15الصفحة الواحدة ) سطور، معدل عدد (62)فقراتها بعضها عن بعض مثلثات من نقط حمراء 
( ذهبت به بقٌة الرسالة السابعة  23و22فحتٌن ) ـن الصـد بٌـط واحـها سقـوفٌ(63)( سطراً 14وتارة )

نشرة  ئلوبداٌة الثامنة ، كما أنه لٌس هناك أي اشتراك أو تكرار بٌن هذه الرسائل وبٌن رسا
 .(64)المقدسً

كلها من إنشاء ابن األثٌر. ( رسالة 55طبوع محقق ، عدد رسائلها )مالول مرة بشكل  تنشر
ومٌزتها عن المجامٌع المنشورة والتً ذكرنا إحداها سابقاً من قبل المقدسً واألخرى التً سوف ٌلً 

ها جادت لنا برسالة كتبها الملك األفضل جواباً عن رسالة كان ابن انذكرها من قبل القٌسً وهالل ناجً 
بقلم الملك  الوحٌدة . بعبارة أخرى أنها الرسالة(65)ـداألثٌر قد كتبها إلٌه من الموصل إلى حصن صرخ

 ( والتً مثلت مثار تنّدر .218ل )امن بٌن جمٌع الرسائل  االفضل
كتب على الصفحة األولى بخط مختلف  فقدورد أسم المؤلف على المخطوطة بشكل صرٌح ، 

. وفً الورقة (66)عن خط مجمل المخطوطة عبارة " الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن"
األخٌرة كتب بخط مماثل لخط المخطوطة عبارة " تم الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن 

 .(62)م(1258" ) رحمه هللا بتارٌخ غرة صفر من سنة ست وخمسٌن وستمائة
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ومما تجدر اإلشارة إلٌه ، هناك عبارة فً ذٌل المخطوطة ، بعد ما ٌبدو أنه محو فصل نهاٌة  
لثانً عن عبارة " كتاب كتبه إلى بعض غلمانه وقد أرسل على ٌده كتاباً فغرق فً الفرات" الجزء ا

وٌتلوها بعد ذلك تحمٌد نصه " والحمد هلل حق حمده وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه " 
وهً عنوان أول  إلى الترجٌح بأن العبارة أدرجها الناسخ هنا سهواً ،( 61). مما دفع باألستاذ الزٌات  (68)

رسائل الجزء الثالث الذي ال ٌعرف أي خزانة أم أرض اشتملت علٌه . معتمداً فً ذلك على ما ذكر سابقاً 
 بأن الرسائل تقع فً عدة مجلدات .

تبدو أقصر  وهًلكل رسالة فً المخطوطة مقدمة وجٌزة قدمها المحقق بشكل متمٌز طباعة ، 
فً بحثه  المحقق لنشر من قبللة النسخة المخطوطة المعتمدة من سطور متن الرسالة ، وٌبدو من صور

أنه من عمل الناسخ ولٌس من اجتهاد المحقق ، وهذا الشًء ٌتواجد فً جمٌع النشرات للرسائل. لكن 
، من أنها قد تكون بإمالء من ضٌاء الدٌن لٌقرأها الجمهور، وأغلب الظن أن اً ٌبقى باب االحتمال مفتوح

 من اجتهاد المحقق وإن لم ٌصرح بذلك. ترقٌم الرسائل جاء
وجوده أٌضاً فً آخرها بخط مماثل ووبالرغم من وجود أسم المصنف فً بداٌة المخطوطة ، 

 لؤلصل. فإن المحقق لم ٌأل جهداً فً إثبات صحة نسبتها البن األثٌر ، وساق أمثلة عدٌدة أهمها:
. (21)مناسبات الرسائل تكشف جانباً للحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة واألدبٌة التً عاشها ابن األثٌر

. هذا إلى جانب وجود (21)( كانت موجهة إلى أخٌه مجد الدٌن بن األثٌر 41فضالً عن الرسالة رقم ) 
منها: تقلٌد بوالٌة نصوص من هذه الرسائل أثبتها ابن األثٌر فً المثل السائر ونسبها لنفسه صراحة 

 وهً ما تقطع بنسبة هذه الرسائل إلٌه . (23)، ورسالة ثانٌة وصف فٌها البرد وثلج الشتاء  (22)دمشق
فٌها الترتٌب الزمانً أو المكانً أو الموضوعً. بل بدأت  شأنها شأن النشرة السابقة ، لم ٌراع   

شف جانباً من صراع الملك األفضل األخٌر رسائل ضٌاء الدٌن وهو فً الموصل ، وبعدها بقلٌل تقفز لتك
/  ه 618سنة )  (24)ساطٌم ( ، ثم تعّرج إلى آخر عهده بسم1212/  ه 511مع عمه الملك العادل سنة ) 

 م( .1112/  ه 513م ( وبعدها تعود الرسالة األخٌرة مع الملك الفاضل فً صرخد سنة )1211
لجانب من مراسٌم النظم  اة فً عرضهت به هذه المخطوطدوأخٌراً، فإن من أروع ما جا 

(. منها ما أشار لدٌوان 41،  1،  8) ذات االرقام واإلدارة فً الدولة األٌوبٌة، توفرت على ثالثة نماذج 
المكوس والمظالم بدمشق حال  بإلغاءالطراز وما ٌنطوي علٌه من إجراءات ، فضالً عن إصدار منشور 

لتفصٌل لتقلٌد بوالٌة مدٌنة دمشق . بعبارة أخرى جاءت بمثابة تولً الملك األفضل وأخٌراً تناولها با
 كٌر السٌاسً للملك األفضل ومستشارٌه مصاغة بقلم ضٌاء الدٌن بن األثٌر . فتعرٌف لنمطٌة الت

 
 ( يشبة يابو الق  ل ا ال  يرجل3)

 
ر ٌجب قبل البدء بالحدٌث عن نشرة القٌسً وهالل لمجموع مخطوطة أخرى من رسائل ابن األثٌ 

التنوٌه إلى أن هناك إشارة إلى مخطوطة هذه المجموعة من الرسائل كان قد أشار إلٌها كل من لٌونز 
م ( والذي ربما كان المؤلفان قد انتهٌا 1182/  ه 1413وجاكسون فً كتابهما عن صالح الدٌن سنة ) 

ن أن ٌقطعا أو ٌشٌرا إلى . دو(25)م ( كما ٌرد فً اإلشارة فً مقدمته1122/  ه 1312فه سنة ) ٌمن تأل
أنها رسائل ضٌاء الدٌن بن األثٌر وهذا التارٌخ األخٌر ٌبرر عدم عودة المؤلفٌن ، لو كانا راغبٌن أساساً 

 م ( .1182/  ه 1413فً ذلك ، إلى نشرة القٌسً وهالل التً صدرت سنة ) 
فً السنة تنشر ألول مرة بشكل محقق مطبوع على ٌدي القٌسً وهالل   ذه المخطوطةهو 

( رسالة ، جمٌعها بقلم ضٌاء الدٌن بن األثٌر ، لم ٌذكر عنوانها أو 28المذكورة أعاله ، عدد رسائلها )
. أصلها محفوظ فً مكتبة نور (26)أسمها وال أسم مؤلفها ، ولم ٌسجل علٌها تارٌخ نسخها وأسم ناسخها
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نها أدرجت تحت رقم جدٌد آخر هو ) ، وأشار المحققان إلى أ(22)( 2245عثمانٌة باسطنبول تحت رقم ) 
3224 )(28 ). 

( سطراً 15( ورقة بما فً ذلك ورقة العنوان ومعدل سطورها ) 111عدد أوراق المخطوطة )  
. فضالً عن غٌاب عنوانها وأسم مصنفها فقد نعتت بكثرة تصحٌفها وتحرٌفها ، (21)فً الصفحة األولى

، إلى جانب ظهور بٌاضات أو محو فً بعض ووقوع خلل فً ترتٌب األوراق فً مواضع عدة 
 .(81)المواضع والتً ٌصعب معرفتها ، وقد أشار إلٌها المحققان فً النشرة

وبالرغم من أن لٌونز قد حاز قصب السبق فً اإلشارة إلٌها دون البت بنسبتها ألبن األثٌر كما  
رة. مكتفٌاً شبصالح الدٌن مبا بمعنى أنه أستشهد بما ٌختص ،سبق ، إال أن قراءته لها جاءت منتقاة 

، دونما تحدٌد لهوٌته أو اسمه وهو (81)بالقول أن مؤلفها شخص غادر الموصل ودخل خدمة األفضل 
بذلك قد أبقى الباب موارباً ولم ٌمتلك القناعة الكاملة للبت فً نسبتها إلى ابن األثٌر ولو أجهد نفسه قلٌالً 

ٌن دون غٌره. وهو ما قام به المحققان من رصد القرائن التً تقطع فمه أنها لضٌاء الد بملءألمكنه القول 
 بنسبة الرسائل إلٌه ، وأهمها : 

مناسبات الرسائل جاءت صورة للحٌاة السٌاسٌة واألدبٌة التً عاشها ابن األثٌر والتً ال تختلط  
هً نفسها التً (83)( 38)ذات الرقـم الرسالة  ان . فضالً عن(83)الشخوص واألحداث حٌثبغٌرها من 

وٌلة ، شرح فٌها حالة ، وهً ـاً رسالة طٌبقوله "وله فً كٌفٌة خروجه مستخف( 84)ذكرها ابن خلكان 
 . (85)( إلى أخٌه مجد الدٌن بن األثٌر31) ذات الرقم الرسالة ارسلموجودة فً دٌوان رسائله " . كما 

فً المثل السائر ونسبها لنفسه هذا إلى جانب وجود نصوص من هذه الرسائل أثبتها ابن األثٌر  
. كما أورد جانباً من (86)صراحة منها : ما ذكره فً جملة رسالة ٌذم فٌها الزمان فً آخر أٌامه بسمٌساط

فضال عن حضورها عند بعض المؤرخٌن مثل ابن (82)رسالة كتبها للملك األفضل ٌهنئه بملك مصر 
تبها لبعض إخوانه عند الخروج من مصر ضٌاء الدٌن كلالذي أورد قطعة من رسالة ( 88)واصل 

 أٌضاً . ( 81)واستٌالء الملك العادل علٌها ، والتً تردد صداها عند ابن الفرات 
 

( رسائل مع نشرة المجموعة 5وتتوٌجاً لما سبق من قرائن فإن هذه النشرة قد اشتركت فً )
ارة إلى أنها لم تشترك قط فً ، مع وجوب اإلش(11)السابقة بتحقٌق هالل ، جاءت بنفس الغرض والمعنى

 ( رسالة األخرى من المجموع مع تحقٌق المقدسً السابق . 23)  ـال
 ب اإلشارة إلى أمر مفاده : جوهنا ٌ

بالرغم من كل ما قام به المحققون من جهود حثٌثة فً تحقٌق المخطوطات ، إال أنه كان علٌهم  
 لبحث ، منها :اإلجابة على عدة تساؤالت تفرضها طبٌعة الدراسة وا

 
ذكر شًء عن كٌفٌة اهتمامه ٌكٌف جمع ابن األثٌر رسائله ؟ هل قدحت فً نفسه الفكرة ؟ وهل  

هل ترتٌبها بهذا الشكل وجمعها جاء  ؟ (11)بها وكتابتها ؟ أم هل جاء ذلك تقلٌداً ومحاكاة ألعمال سابقة 
 عته من قام بنسخها وجمعها ؟ من قبل ابن األثٌر نفسه ؟ أم انه تركها وجاء من تالمذته أو شٌ

منها للضٌاع والفقدان، فاالحتمال قائم  اً قد عرض جزء –بعد وفاة المؤلف  –وٌبدو أن تركها  
بأن هناك مجلدات ناقصة لها. وبالتالً هناك مجموعة أخرى من الرسائل عالجت الفترة المبكرة من حٌاة 

، أو عالجت فترات الحقة ، لعلها تمثلت بفقدان  ابن األثٌر ، كأن تكون حٌاته فً جزٌرة ابن عمر مثالً 
الرسائل التً كشفت عالقة الملك األفضل مع أخٌه الملك العزٌز عثمان والتً ٌندر وجودها فً النشرات 

 الثالث . 
تعرض لها  اتكما أن هناك مشاكل أخرى كان على المحققٌن حلها ، ومنها هل المحو واإلسقاط 

وأوردوها ناقصة كما هً ؟ أم هذا المحو جاء بعد أن كتبها الناسخ بفعل تقادم  النساخ منذ الوهلة األولى
 الزمن ؟ بعبارة أخرى هل المحو جاء قبل جمعها ونسخها أم بعده ؟
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… لماذا لم ٌرتب ضٌاء الدٌن رسائله ترتٌباً زمنٌاً ) بداٌة حٌاته ، الفترة األخٌرة فً الموصل  
الخ ( أو حسب … ، الموصل ، دمشق ، صرخد ، القاهرة ، بغداد  الخ ( أو مكانٌاً ) جزٌرة ابن عمر

 الخ ( ؟ … األحداث ) صلٌبً ، أتابكً ، موصلً ، أٌوبً ، ماهو خاص بدٌوان الخالفة 
دون تزمٌن أو  ىاً منتقٌأن تتابع الرسائل كما هً فً المخطوطات ، جاء اعتباط(12)أغلب الظن 

أنها ربما تواردت بتداعً الذاكرة ، وهً توحً أنه جمعها ونقلها  تمٌٌز مكانً لمنشأ كتابتها ومعنى هذا
 بمجرد جمع أوراق الرسائل إلى بعضها دون منهج .

وتشعرنا بصراحة التعبٌر عن نمطٌة المنهجٌة العربٌة القدٌمة فً جمع األخبار والمعلومات ،  
محاور أو مواضٌع بعٌنها تتسلسل من عدم وجود ( 13)تماماً كما جاء فً كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ 

تعبر عن غرض أدبً  تهاالرواٌات أو الرسائل فً إطارها ، وبالتالً جاءت الرسائل وفً كثٌر من حاال
بن األثٌر ، وال أل)قصص ، أشعار ،اخوانٌات ، جلسات سمر ، نوادر( ٌجمعها مجرد كونها رسائل 

لمسؤول فهو الذي فككها ووزعها ثم نقلها أو أمالها نستطٌع القول أنه غٌر مسؤول عن ذلك ، فغالباً أنه ا
 على من نقلها بهذه الصورة .

 
 الهاامش

 
للمزٌد من التفاصٌل عن أغراض ومعانً الرسائل والجهات التً عنها وإلٌها انطلقت ، فضاالً عان  .1

تبٌان موضوعاتها وتوارٌخها والكشف عن الحدث المعنً لكل رساالة منهاا وهال جااءت رسامٌة أم 
علااً حسااٌن علااً : رسااائل ضااٌاء الاادٌن باان االثٌاار وقٌمتهااا . ٌنظاار:  اً أم جواباا ة ، وابتااداءً خاصاا

ملحاق ( ،ص ال 2116التارٌخٌة ، رسالة دكتوراه غٌر منشورة )جامعة الموصال ، كلٌاة التربٌاة ، 
 .فً نهاٌة األطروحة

اء الزماان ، تحقٌاق : وانباء ابن وفٌات األعٌانابو العباس شمس الدٌن احمد بن محمد ابن خلكان :   .2
 . 312، ص 5، ج (  1122احسان عباس ) بٌروت : دار صادر ، 

ذكرها الكثٌر من الكتاب العرب بعد ابن األثٌر فاً ساٌاق اقتباساهم مان الرساائل نظٌار ابان الشاعار  .3
/  ه 226م ( ، الٌونٌنً )ت 1212/  ه 612م ( ، ابن واصل )ت 1256هـ / 654الموصلً ) ت 

م ( والقلقشاندي )ت 1414/  ه 812م ( ، ابان الفارات ) 1331/  ه 232ي )ت م(، النوٌر1325
م(. ولكن أٌاً منهم لم ٌقدم لناا معلوماات عان مخطاوط بعٌناه للرساائل أو أجزائاه أو 1431/ ه 821

االقتباساات مان الرساائل مان قبال عان نسخه وال تناوله بالدرس المتخصص. للمزٌاد مان التفاصاٌل 
 . 148-146علً :رسائل ضٌاء الدٌن بن االثٌر وقٌمتها التارٌخٌة ، ص ٌنظر :المنشئٌن العرب 

مارجولٌوث : ولد وتوفً فً لندن ، وقد تخرج باللغات الشرقٌة فً جامعة إكسفورد ، وأتقان اللغاة  .4
م ( وعاد 1881/  ه 1312العربٌة وكتب فٌها بسالسة وأقام أستاذاً لها فً جامعة إكسافورد سانة ) 

. كما عمل رئٌساً لتحرٌر مجلة الجمعٌة الملكٌة اآلسٌوٌة ونشر فٌها بحوث قٌمة من أشهر أساتذتها 
، وكان آلرائه قدرها لدى أدباء العرب المعاصرٌن . أنتخب عضواً فً المجمع العلمً العرباً فاً 
دمشاااق والمجماااع اللغاااوي البرٌطاااانً ، والجمعٌاااة الشااارقٌة األلمانٌاااة وغٌرهاااا . تااارك العدٌاااد مااان 

بحاث والتحقٌقات فاً االدب والتاارٌخ وغٌرهاا  مان الدراساات المترجماة األخارى ، الدراسات واال
 .    518ص  2، ج ( 1165) القاهرة: دار المعارف ، العقٌقً : المستشرقوننجٌب ٌنظر : 

م ( ماان قباال العااالم 1612فورد ، أسساات ساانة )ساامكتبااة البودلٌااان : وهااً مكتبااة تابعااة لجامعااة اك .5
( كتاااب ، ثاام أغاارى 211عااد اسااتقالته ماان الحكومااة والااذي افتتحهااا بااـ )السٌاسااً توماااس بااودلً ب

الكثٌرٌن من أصدقائه بإهدائها فرائد المخطوطات ونفائس الكتب وحّمل الحكومة علاى تقادٌم نساخة 
لها من كل كتاب ٌطبع فً البالد . ثم ضمت إلها مجموعات مخطوطات نفٌساة منهاا مكتباة بوكاوك 
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( مخطوطاااااً أغلبهااااا عربااااً . ٌنظاااار : العقٌقااااً : 88جتااااون )( مخطوطاااااً ومجموعااااة هنت421)
 . 452، ص  2المستشرقون ، ج

ومما ٌؤسف علٌه ، رغم الجهود المبذولة من قبل الباحث تعذر علٌه الحصول على نسخة مان هاذه  .6
الدراسة وبذلك جاءت معلوماته اساتناداً إلاى التنوٌهاات التاً تركتهاا الدراساات الالحقاة ، للتفاصاٌل 

  :ٌنظر
C. Cahen : “ L a correspondance de Diyậ ad-Din ibn al-Athir list de letters et 

textes de diplomes “, BSOAS , Vo1. X1V , 1952 , p.34 ; Rosenthal, "Ibn al-

athir" EI
2
,Vol.III , p.725.  

)بٌروت : الجامعاة  بحاثمجلة األوٌنظر : أنٌس المقدسً : " الدولة االٌوبٌة فً رسائل ابن األثٌر " ، 
 . 315، ص 4-3( ، ج  1165األمرٌكٌة ، 

لم ٌقدم ماارجولٌوث فاً بحثاه هاذا المواصافات الكاملاة والدقٌقاة المعهاودة فاً مواصافات مخطاوط  .2
 البودلٌان ، كما اننا لم نستطع الحصول على نسخة منها .

) مجلااة المشاارق  " ، حبٌااب زٌااات : " الجاازء الثااانً ماان ترساال الصاااحب ضااٌاء الاادٌن باان األثٌاار .8
 . 462-455، ص 4( ، ج 1131بٌروت : المطبعة الكاثولٌكٌة ، 

 . 455المرجع نفسه ، ص .1
 . 456-455المرجع نفسه ، ص .11

ربون وم ( فً فرنسا ، تخرج باللغات الشرقٌة من الس1111هـ /  1322كلود كاهن : ولد سنة ) .11
حاضراً فً مدرساة اللغاات الشارقٌة فاً ومدرسة اللغات الشرقٌة ومدرسة المعلمٌن العلٌا . وعٌن م

هـ /  1365سنة )  غالتارٌخ االسالمً بجامعة ستراسبور ام( وأستاذ1138هـ/1352بارٌس سنة )
م ( وكذلك فً جامعة بارٌس ، من أهم أعماله : المغول البلقان ، الجزٌرة فً اواساط القارن 1145

المتعلقاة بساورٌا ومصار والعاراق مناذ الثالث عشر ، نقال عن عز الدٌن بن شداد وتاوارٌخ العارب 
الفتح العربً الاى االحاتالل العثماانً ، وغٌرهاا مان الدراساات والتحقٌقاات فاً التاارٌخ اإلساالمً. 

 .   324 – 323، ص 1ج ،ٌنظر : العقٌقً : المستشرقون 
12. Cahen : " La correspondence …" , p.34 . 

13. Ibid, p.34. 

14. Ibid, p.34. 

15. Ibid, P.34. 

16. Ibid, p.34. 

17. Ibid, p.34. 

18. Ibid, p.34. 

 .215-214وينظر المقدسي: الدولة األيوبية في رسائل ابن األثير، ص 

19. Cahen : " La correspondence … " , p.34 . 

20. Cahen : " La correspondence … " , p.34.  

21. Ibid , p.34 . 

22. Ibid, pp.39-40 . 

سور آرباري لاه اهتماماات بالدراساات لٌونز : مستشرق إنكلٌزي ، تلمٌذ البورفكامٌرون مالكولم  .23
العربٌة ولكن همه محصور قً الفلسفة البحتة . ٌنظر : كامل مصطفى الشاٌبً : " أساتاذنا العالماة 

،  4( ، ع 1111) بغااداد ، مجلااة االستشااراق آربااري لمناساابة ماارور عشاارٌن عاماااً علااى وفاتااه"، 
 . 111ص
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24. M.C. Lyons and D. Jackson : Saladin (Camberidge : Camberidge 

University Press, 1982) , pp. 263-264, 302, 324.  
 جاكسون : أستاذ الدراسات العربٌة فً جامعة )سانت أندروز( فً اسكتلندا. دٌفٌد  .25
)لٌونز( من هذه المخطوطة وبالتالً شكلت واحداً من أبارز  ـ( إشارة واقتباس ل15هناك بحدود ) .26

ٌد من التفاصٌل ٌراجع ملحق التعلٌقات والهوامش فاً نهاٌاة مصادر دراسته عن صالح الدٌن. لمز
 :الكتاب . ٌنظر

Lyons: Saladin, pp.385-428 . 

27. Ibid , p.385 .  
  Lyons: Saladin, p.385       (:6ٌنظر ما قاله فً هامش رقم )  .28
اباان االثٌاار، تحقٌااق : نااوري حمااودي القٌسااً وهااالل ناااجً  رسااائلضااٌاء الاادٌن باان االثٌاار :  .21

، نشرة ) ق  . وسٌرمز لها لالختصار 52-51ص،  ( 1182وصل :مطبعة جامعة الموصل ، )الم
  .(  ه -
علاً : رساائل ضاٌاء الادٌن بان االثٌار . وللمزٌاد مان التفاصاٌل ٌنظار :  25المصدر نفسه ، ص .31

 .26-66صوقٌمتها التارٌخٌة ، 
مان جامعاة  ون العبااجًمن الدكتور ناصر عبد الرزاق المال جاسم والدكتورة مٌساون ذنا قام كل   .31

فً وقت سابق بإرسال نسخة من الرسائل التً حققها هالل ناجً والقٌسً إلى المستشرق  الموصل
 … . لٌونز تنبٌهاً على منطقٌة النسبة للرسائل إلى ابن األثٌر 

32. Lyons : Saladin , pp.263-264 .   

33. Ibid , p.302 .  
34. Ibid , p.324 . 

اخر تناول جانباً من الرسائل. ٌنظر: محمد ٌاسٌن الحماوي:  اً جعوتجدر االشارة الى ان هناك مر
 . 32(، ص 1146دمشق فً العصر االٌوبً ) دمشق : مكتبة النشر العربً ، 

 أستاذ األدب العربً فً جامعة بٌروت األمرٌكٌة . .35
( ماج  1156) دمشاق ، مجلاة المجماع العلماً العرباً أنٌس المقدسً : " رسائل ابن األثٌار " ،  .36

  . 514، ص  3، ج 31
 . المرجع نفسه والصفحة .32
 مدٌر معهد المخطوطات فً الجامعة العربٌة أنذاك . .38
ابان االثٌار،  رساائلضاٌاء الادٌن بان االثٌار : ؛  515-514المقدسً : رساائل ابان األثٌار ، ص  .31

-5ص،  (1151تحقٌق : انٌس المقدسً، مطبوعة بمساعدة المجماع العلماً العراقاً  ) بٌاروت ، 
  .(  م، نشرة )  مز لها لالختصار. وسٌر6
 . 5، ص رسائل ، نشرة )م(ال .41
ساابق وأن نبهنااا إلااى أن مخطوطااة ) بٌااروت ( كتااب علااى غالفهااا أنهااا الجاازء الثااانً ماان ترساال  .41

 الصاحب ضٌاء الدٌن .
  .إذ لٌس فً المخطوطة أعاله أٌة إشارة إلى كونها جزًء ذا رقم معٌن .42
 . 5الرسائل ، نشرة ) م (، ص .43
 .312، ص 5عٌان ، جوفٌات األ .44
ضٌاء الدٌن بن االثٌر : دٌوان رسائل ضٌاء الدٌن بن االثٌر ، تحقٌق : هالل ناجً )الموصل :  .45

 وسٌرمز لها لالختصار نشرة )هـ( .  ]مقدمة المحقق[ 62( ، ص  1182مطبعة جامعة الموصل ، 

.  315ألثٌار ، صالمقدسً : الدولاة األٌوبٌاة فاً رساائل ابان ا ؛ 6-5الرسائل ، نشرة )م( ، ص .46
وهً نفسها مخطوطة طوبقو سراي التً أشار إلٌها كل من بروكلمان وكااهن وروزنثاال . ٌنظار : 
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ترجمة :السٌد ٌعقوب بكر ، مراجعاة : رمضاان عبادالتواب تارٌخ األدب العربً،كارل بروكلمان : 
 : 224، ص 5ج( ،  1125) القاهرة : دار المعارف ، 

Cahen : " La correspondance … ", p.34 ; 

Rosenthal : "Ibn al-athir" , p.724 . 

 . 44الرسائل ، نشرة )م( ، ص .42
 . 42،  34المصدر نفسه ، ص .48
 . 22،  41المصدر نفسه ، ص  .41
 . 14المصدر نفسه ،  ص  .51
 . 188،  165،  82،  58،  38المصدر نفسه ، ص  .51
،  263،  236،  212،  181،  128،  111،  11،  61،  43،  21المصاااادر نفسااااه ، ص  .52

286 . 
 .  4، هامش  81كنموذج ٌكاد ٌكون نادر . ٌنظر : المصدر نفسه ، ص  .53
( ،  1151) جامعاة الادول العربٌاة ، مجلاة معهاد المخطوطاات العربٌاة " رسائل ابن األثٌر "،   .54

 . 158-152، ص1، ج 5مج 
 .  316-315المقدسً : الدولة األٌوبٌة فً رسائل ابن األثٌر ، ص  .55
 . 335– 315، ص  المرجع نفسه .56
 . 462-455الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن ابن األثٌر ، ص .52
 . 515المقدسً : رسائل ابن االثٌر ، ص .58

 . 6-5الرسائل ، نشرة )م( ، ص .51
. زٌاات: الجازء الثاانً مان   335-315المقدسً : الدولة األٌوبٌة فاً رساائل ابان األثٌار ، ص  .61

 ]مقدمة المحقق[. 65( ،  هالرسائل ، نشرة )  ؛ 455ٌر ، صترسل الصاحب ضٌاء الدٌن بن األث
 . 515المقدسً: رسائل ابن األثٌر ، ص .61
 . 455زٌات: الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن بن األثٌر ، ص  .62
 . 62،  65( ، ص هالرسائل، نشرة )  .63
 . 116، ص  المصدر نفسه .64
ة واسعة مالصقة لحوران من اعمال صرخد: قلعة حصٌنة ووالٌة حسن . 65المصدر نفسه ، ص .65

دمشق. ٌنظار :شاهاب الادٌن عبادهللا ٌااقوت الحماوي : معجام البلادان ) بٌاروت : دار بٌاروت ، دار 
 . 411، ص 1( ، ج 1155صادر ، 

 . 65( ، ص هالرسائل، نشرة )  .66

الرساائل ، نشارة )  ؛ 455زٌات: الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن بن األثٌر ، ص  .62
 ] مقدمة المحقق [. 65( ، ص  ه
 . 455زٌات : الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن بن األثٌر ، ص  .68
 المرجع نفسه والصفحة. .61
 .66( ، ص هالرسائل ، نشرة )  .21
 . 165المصدر نفسه ، ص  .21
 . 241، ص 4. وٌنظر : المثل السائر ، ج 152المصدر نفسه ، ص .22
 . 218، ص 4ر : المثل السائر ، ج. وٌنظ 115-114( ص هالرسائل ، نشرة )  .23

سمٌساط : مدٌنة على شاطئ الفرات ، طرف بالد الروم على غربً الفرات ، ولها قلعة فً شاق  .24
 .   258، ص 3منها ٌسكنها االرمن . ٌنظر : ٌاقوت الحموي : معجم البلدان ، ج

75. Lyons : Saladin , p. I .  
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 . 51( ، ص ه -الرسائل ، نشرة ) ق  .26
77. Lyons : Saladin , p.385 . 

 . 51( ، ص ه -الرسائل ، نشرة ) ق  .28
 . 53المصدر نفسه ، ص .21
 . 54-53المصدر نفسه ، ص .81

81. Lyons : Saladin , p.385 .   
 . 52( ، ص ه -الرسائل ، نشرة ) ق  .82

 . 113المصدر نفسه ، ص .83
 . 311، ص 5وفٌات األعٌان ، ج .84
 . 116( ، ص ه -الرسائل ، نشرة ) ق  .85
 .  132، ص 1ٌنظر : المثل السائر ، جو . 138المصدر نفسه ، ص .86
 . 268، ص 1. وٌنظر : المثل السائر ، ج 11( ، ص ه -الرسائل ، نشرة ) ق  .82
تحقٌق: جمال الدٌن ،فً اخبار بنً اٌوب مفرج الكروب جمال الدٌن محمد بن سالم بن واصل :  .88

 .  112، ص 3ج ( ،  1165الشٌال ) القاهرة : مطابع دار القلم ، 

تاارٌخ ابان محمد بن عبد الارحمن بان الفارات : تاارٌخ الادول والملاوك ) الشاهٌر باـ  ناصر الدٌن .81
،  4، ماج  (   1161( ، تحرٌر : حسن محمد الشماع ) البصارة : دار الطباعاة الحدٌثاة ،  الفرات

 . 125-124، ص  2ج
 للمزٌد من التفاصٌل . ٌنظر : .11

 . 182( ، ص  ه الرسائل نشرة ) ؛16( ، ص  ه -الرسائل ، نشرة ) ق )أ( 
 . 181( ، ص هالرسائل نشرة )  ؛12( ، ص ه -الرسائل ، نشرة ) ق )ب(    
 . 111( ، ص هالرسائل نشرة )  ؛ 12( ، ص ه -)ج( الرسائل ، نشرة ) ق    
 . 112( ، ص هالرسائل نشرة )  ؛ 113( ، ص ه -)د( الرسائل ، نشرة ) ق    
 . 114( ، ص هالرسائل نشرة )  ؛115( ، ص ه -الرسائل ، نشرة ) ق  (ه)   
 524مثال ذلك رسائل جالل الدٌن ابً الحسن علً بن الوزٌر جمال الدٌن محماد بان علاً ) ت  .11

م ( والذي ذكر ابن خلكان بأن شاهد له دٌاوان رساائل أجااد فٌاه ، جمعاه مجاد الادٌن بان 1128/  ه
لجاللً " . ٌنظر : وفٌات األعٌاان األثٌر وسماه " الجواهر والآللً من اإلمالء المولوي الوزٌري ا

 . 146، ص  5، ج
وذلك بعد الجزم من أن ضٌاء الدٌن بن األثٌر لام ٌشاٌر إلاى كٌفٌاة جمعاه وترتٌباه للرساائل ، فاً  .12

 عموم النشرات الثالث لها .
تنوعت بٌن الحاروب واألسافار وقتاال  ، تى كتاب االعتبار على ذكر عدة أغراض أرادها مؤلفهأ .13

طوى علٌه من أحداث ، فضالً عن إشارته لجانب من سٌرة حٌاة أسامة ، كما أشاتمل االفرنج وما إن
متنوعة وعلى أخبار الصٌد وغٌرها ، وبالتالً مثل الكتاب وثٌقاة حٌاة طرائف ونوادر الكتاب على 

من وثاائق الحاروب الصالٌبٌة. ٌنظار: مؤٌاد الدولاة أباو المظفار أساامة بان منقاد : كتااب االعتباار ، 
 (1131ٌلٌب حتً ) برنستون : مطبعة جامعة برنستون، تحقٌق : ف

 

 المصردب االمباجع
 ااالً . المصردب :

هـ 632ابن االثٌر ، ضٌاء الدٌن ابً الفتح نصر هللا بن ابً الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرٌم )ت 
 م(:1231/
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 مً العراقً . رسائل ابن االثٌر ، تحقٌق : انٌس المقدسً ، مطبوعة بمساعدة المجمع العل1
 (.1151)بٌروت ،     

_ رسائل ابن االثٌر ، تحقٌق : نوري حمودي القٌسً وهالل ناجً )الموصل : مطبعة جامعة 
 (.1182الموصل، 

، تحقٌق : هالل ناجً )الموصل : مطبعة جامعة  2_ دٌوان رسائل ضٌاء الدٌن بن االثٌر ، ج
 (.1182الموصل، 

لشاعر ، تحقٌق : محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد)القاهرة:  مطبعة . المثل السائر فً ادب الكاتب وا2
 (.1131مصطفى البابً الحلبً ، 

 م( : 1282هـ/681ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدٌن احمد بن محمد )ت
 (.1122. وفٌات االعٌان و انباء ابناء الزمان ، تحقٌق : احسان عباس )بٌروت: دار صادر، 3

 
 م(:1414هـ/812لدٌن محمد بن عبد الرحمن )تابن الفرات ، ناصر ا

،تحرٌر : حسن محمد الشماع 2،ج4. تارٌخ الدول و الملوك )الشهٌر بتارٌخ ابن الفرات ( مج4
 (.1161)البصرة : دار الطباعة الحدٌثة ، 

 
 م(:1188هـ /  548ابن منقذ، مؤٌد الدولة ابو المظفر اسامة )ت

 (.1131)برنستون : مطبعة جامعة برنستون ، . كتاب االعتبار، تحقٌق : فٌلٌب حت5ً
 

 م(:1212هـ/612ابن واصل ، جمال الدٌن محمد بن سالم )ت
،تحقٌق : جمال الدٌن الشٌال )القاهرة: مطابع دار القلم ، 3. مفرج الكروب فً اخبار بنً اٌوب ،ج6

1161.) 
 م(:1228هـ/626ٌاقوت الحموي، شهاب الدٌن عبد هللا )ت

 (.1155)بٌروت : دار بٌروت ، دار صادر ، . معجم البلدان 2
 

 ثري رً . المباجع العبه ة االمعبهة:
 

 بروكلمان ، كارل :
. تارٌخ االدب العربً ، ترجمة : السٌد ٌعقوب بكر ، مراجعة : رمضان عبد التواب )القاهرة: دار 1

 (.1125المعارف ، 
 الحموي ، محمد ٌاسٌن : 

 (.1146مكتبة النشر العربً ،  . دمشق فً العصر االٌوبً )دمشق :2
 العقٌقً ، نجٌب :

 (.1165. المستشرقون )القاهرة : دار المعارف ، 3
 

 ثرلثرً . الب رئ  الجرمع ة :
 

 علً ، علً حسٌن  :
. رسائل ضٌاء الدٌن بن االثٌر وقٌمتها التارٌخٌة، رسالة دكتوراه غٌر منشورة )جامعة الموصل ، 1

 (.2116كلٌة التربٌة ، 
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 عرً . اله اث االدبا رت :باه
 

 زٌات ، حبٌب :
  4. " الجزء الثانً من ترسل الصاحب ضٌاء الدٌن بن االثٌر "، مجلة المشرق، ج1

 (1131)بٌروت: المطبعة الكاثولٌكٌة، 
 الشٌبً ، كامل مصطفى :

 4. " استاذنا العالمة اربري لمناسبة مرور عشرٌن عاما على وفاته "، مجلة االستشراق، ع2
 (.1111غداد،)ب

 
 المقدسً ، انٌس :

 )بٌروت: الجامعة  4-3. " الدولة االٌوبٌة فً رسائل ابن االثٌر "، مجلة األبحاث، ج 3
 (.1165االمرٌكٌة، 

 (.1156)دمشق، 3، ج 31. " رسائل ابن االثٌر " ، مجلة المجمع العلمً العربً ، مج4
 

 المنجد ، صالح الدٌن :
 )جامعة الدول  1، ج5لة معهد المخطوطات العربٌة، مج. " رسائل ابن االثٌر "، مج5

 (.1151العربٌة، 

 
 خرم رً . الدبا رت االجيه ة :

Cahen, C. :   

1. “ La correspondance de Diyậ ad-Din ibn al-Athir list de letters et textes 

de diplomes “, BSOAS , Vo1. X1V , 1952. 

Lyons, M.C. and Jackson, D. : 

1. Saladin : The Politics of The Holy War (Camberidge : Camberidge 

University Press, 1982).  

Rosenthal, F. :  

3. “ Ibn al - athir” EI
2
, Vol. III. 
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The letters investigated in this thesis are the composition of a first-
class man-of-letters and rhetorician whose competence at politics and 
statesmanship is equally remarkable. This figure is Diya’ Al- Din Ibn ’l- 
Athir who belongs to the Arab Shaibani family of Ibun’l- Athir who lived in 
Mousl and its peripheries and occupied a primacy of place during the 
transitional period between the sixth and the seventh centuries of Hijra- 
the twentieth and the thirteenth centuries A.D., particularly in the Atabeg 

administrations of Mosul, Aleppo and Damascus. 
In fact, those letters have not been previously studied to reveal their 

historical significance and the few attempts at that were rather incomplete for 

they failed to place them within their historical framework. It is our conviction 

that these letters harbour  a paramount historical significance that would come to 

surface in reading them between the lines as the reader would observe from our 

treatment of this lengthy compositions thronghout our thesis. As is the case with 

so many theses tackling subtle topics, the first who paid due attention to these 

letters were the orientalists beginning with Margoliouth and ending with 

C.Calhen besides some other Arab scholars such as Anis Al-Maqdisi who 

investigated those letters for their relevance to the Ayyubid period as a matter of 

course as he started the recension of some towards the completion of all. Be it 

what it may, all these efforts remain rudementary standing at the threshold of a 

much more perfect and thorough work. Thus the need for an objective, 

interpretive and precise investigation of these letters has been frequently stressed 

for the scholarship on this period and region (the upper Euphates, region and 

Syria) still lacks so many details particularly as it is set off against the profusion 

of references on this period and region. 

 
 
 

 

 ت الفقبة دائمر أ  رير يردبا

لدٌه مهارات    
 الكتابة

11 

لدٌة مهارات أولٌة    
 عن القرأءة

12 

 13 ٌحب النظافة   
لدٌه قدرة جسمٌة    

فً أداء االلعاب 
 الرٌاضٌة

14 

 15 لدٌة مٌول فنٌة   
لدٌة القدرة على    

 الرسم

16 

ٌرغب فً تغٌر    
 جلوسهمكان 

12 

ٌجلس هادئا اثناء    
 شرح الدرس

18 

قدرته على    
 التركٌز عالٌة

11 

كثٌر الحركة اثناء    
 الدرس

11 

ٌعتمد على نفسه    
 فً اداء الواجبات

11 

   
 
 
 

جرىء فً التحدث 
 مع المعلمة

12 

ٌستطٌع التعبٌر    
 عن مشاكله 

13 

ٌجب اٌداء    
 االخرٌن

14 

 15 خامل فً الحركة   
 


